Tlačová správa z brífingu SLK 11.8.2015
Zdravotný výbor Slovenskej lekárskej komory (ZV SLK) je prekvapený, ba až zaskočený postupom ZP
Dôvera, a.s. Tento krok nás prekvapuje o to viac, že prišiel 30 dní pred koncom dohodovacieho
obdobia. Z nášho pohľadu sme boli veľmi blízko k dohode.
Na poslednom rokovaní 21.7.2015 ZV SLK predložil ďalší návrh na úpravu cenových podmienok.
Tento návrh počítal aj s rozložením navýšenia o 20 - 30 % v časovom horizonte.
Ako odpoveď sme dostali návrh dodatku k zmluve, ktorý sa prakticky nelíšil od návrhu spred
niekoľkých mesiacov, ktorý sme z viacerých dôvodov už opakovane odmietli.
Hlavným dôvodom odmietnutia bolo, že naše odmeňovanie nemôže byť podmienené šetrením na
úkor pacienta, ako i neadekvátnou administratívou, nesúvisiacou so zdravotnou starostlivosťou.
Tento návrh dodatku sme z vyššie uvedených dôvodov považovali za nedorozumenie a preto sme
požiadali poisťovňu Dôvera, a.s. o ďalšie stretnutie; odpoveď na našu žiadosť sme dodnes nedostali.
Až prostredníctvom médií sme sa 10.8.2015 dozvedeli že poisťovňa Dôvera, a.s. lekárom, našim
mandantom, posiela zmluvy na podpis priamo.
Mesiac pred skončením trojmesačného dohodovacieho obdobia.
Pritom ešte v marci 2015 sa poisťovňa Dôvera, a.s. dôrazne ohradila voči tomu, že SLK informovala
svojich mandantov o tom, že im poisťovňa Dôvera, a.s. môže zaslať dodatky na podpis priamo. Táto
výčitka je uvedená aj v oficiálnom zápise.
Tu zdravotná poisťovňa Dôvera konštatovala, že sa “vždy snažila a bude snažiť o korektné jednanie a
bez súhlasu a dohody so SLK alebo Zdravitou nikdy návrhy dodatkov, či zmlúv nezasiela členom
týchto spoločností.“
Postup Dôvery si skutočne nevieme vysvetliť. Až doteraz sme si mysleli, že snaha o dohodu je
obojstranná. Avšak vzhľadom na to, že mesiac pred vypršaním termínu dohodovacieho konania
poisťovňa Dôvera, a.s. ukončuje rokovania, musíme sa pýtať, či to základné rokovanie, prebiehajúce
niekoľko mesiacov, malo vôbec viesť k dohode.
Vedenie poisťovne Dôvera, a.s. opakovane, aj v zápisniciach, priznalo, že nemá problém s navýšením,
avšak zvýšenie podmienilo merateľným zvýšením kvality zdravotnej starostlivosti; tieto parametre
však ani samotná poisťovňa definovať nevie. Pod pojmom kvalita zdravotnej starostlivosti si každá
strana predstavuje niečo iné - iné poisťovňa a iné pacient.
Šetrenie na laboratórnych vyšetreniach a liekoch a preferovanie ambulancií len so základným
vybavením je predstava o kvalitnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany poisťovne.
Pacienti považujú za kvalitnú zdravotnú starostlivosť komfortnú diagnostiku a liečbu - to znamená na

základe najnovších vedeckých poznatkov a dostupných vyšetrovacích metód, s čakacími dobami
porovnateľnými s európskym štandardom.
Pýtame sa vrcholných predstaviteľov poisťovne Dôvera, a.s. a ich akcionárov, čomu má slúžiť tento
postup a destabilizácia vzťahov medzi poskytovateľmi, pacientmi a poisťovňou. Chce týmto ZP
Dôvera naznačiť, že sa stáva nedôveryhodnou?

ZV SLK je stále pripravený sa s poisťovňou Dôvera, a.s dohodnúť. Dnes opakovane, v záujme hľadania
dohody, posielame ZP Dôvera žiadosť o ďalšie rokovanie.
Dohoda však nemôže byť diktát z pozície sily.
Všetkým poisťovniam sme predložili ekonomickú analýzu, na základe ktorej potrebuje jedna
ambulancia na svoju bezproblémovú prevádzku zhruba 8 000 – 9 000 € mesačne.
Nami požadované navýšenie o 20 - 30% je už kompromisným riešením.
A z tohto kompromisného riešenia sme ešte boli ochotní rozdeliť uvedené navýšenie na etapy.
Neboli sme, nie sme a nebudeme ochotní vymeniť navýšenie za riziko ohrozenia našich pacientov
v záujme šetrenia.
Chceme našim mandantom zabezpečiť také podmienky, aby mohli prevádzkovať svoje ambulancie
tak, ako ich kolegovia za západnou hranicou.
V tejto chvíli síce ZV SLK má vo výpovediach takmer 2 000 mandantov, chceme však zdôrazniť, že
podmienky, v ktorých pracujú lekári na Slovensku, sú pre všetkých rovnaké. Preto naše požiadavky,
aj všetko to, čo sa podarí dohodnúť s poisťovňami, budeme žiadať uplatniť pre všetkých
poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti (teda nielen pre mandantov ZV SLK, ale i pre
mandantov ZDRAVITY a aj tých, ktorých momentálne nezastupuje nikto).
Pacientov chceme uistiť, že sa nemusia báť, že by v septembri nedostali zdravotnú starostlivosť. My,
lekári, sme tu boli a budeme tu pre nich vždy, a to aj bez ohľadu na to, či tu budú zdravotné
poisťovne. Zdravotné poisťovne neliečia, len spravujú peniaze poistencov, ktoré by mali byť
adekvátne prerozdelené medzi tých, ktorí reálne poskytujú zdravotnú starostlivosť našim pacientom.
A boli by sme radi, keby si toto uvedomili aj ZP Dôvera a Union, prestali politikárčiť a vrátili sa
k rokovaciemu stolu. ZV SLK je pripravený pokračovať v serióznych rokovaniach.

